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  چكيده

ها اي در روابط ميان کشورها و سنجا قدرت ملي آنهاي وابسته به آن جايگاه و نقا برجستهسياست و مؤلفه

هاي حاکم بر کشورها و عوامل و متغيرهاي سياسي تأثير از سياستدارد، در اين ميان قدرت دفاعي کشورها نيز بي
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گذار رو در راستاي پاسخ به اين سؤال که از ميان عوامل سياسي تأثيرسياسي دارد. در همين راستا در مقاله پيا

ترين و تأثيرگذارترين عوامل کدامند؟ با هدف شناسايي عوامل سياسي کليدي مؤثر بر قدرت دفاعي ايران، کليدي
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خبرگان و تکميل پرسشنامه(، ضمن شناسايي نيروهاي  نفر از 50تحليلي و پيمايشي)استفاده از نظر -توصيفي

مک و بکارگيري روش افزار آينده پژوهي ميکپيشران سياسي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي ايران با استفاده از نرم

تحليل ماتريس متقاطع، عوامل سياسي کليدي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي ايران مشخص و سناريوهاي مربوط 

بايست در تدوين راهبردهاي ها و نتايج عوامل سياسي کليدي بدست آمده مي. بر طبق يافتهتدوين گرديده است
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 و بيان مسئله مقدمه .1

عنوان مؤلفه اساسي و حياتي حفظ و بقاي يک کشور امروز قدرت دفاعي به همواره از قديم تا به

مطرح بوده که به دليل نقا و تأثير آن در ايجاد بازدارندگي در رقيب و خنثي نمودن تهديدهاي 

مداران بوده و هست. از سوي ديگر ميزان اهميت و نقا متصور، مورد توجه حاکمان و سياست

مي( در تقويت قدرت ملي هر کشوري رابطه تنگاتنگي با موقعيت نظا -و تأثير)قدرت دفاعي

المللي دارد و هر چقدر که کشوري داراي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي آن کشور در عرصه بين

اي و هاي منطقهموقعيت ژئواستراتژيکي بارزتري باشد با توجه به ميزان توجه و دخالت قدرت

نظامي نيز به همان نسبت افزايا -ميت قدرت دفاعيجهاني و تهديدهاي پيا رو نقا و اه

خواهد يافت. در همين راستا موقعيت ژئوپليتيکي ج.ا. ايران و سطوح و نوع تعارض با ساير 

 and et al,2018:18)بازيگران در تنظيم راهبردهاي دفاعي آن داراي اهميت مي باشد

Boalhassani ) تماميت ارضي و استقالل کشور و . بنابراين آمادگي نيروهاي مسلم براي حفظ

 هاي جدي تصميم گيرندگان سياسي استرفع تهديدهاي دشمنان همواره يکي از دغدغه

(8:2018 Kamali and Khairandish,.) عنوان نظامي به -با توجه به نقا و اهميت قدرت دفاعي

فع ملي کشور، مطالعه ترين ابعاد قدرت ملي در ايجاد بازدارندگي و تأمين امنيت و منايکي از مهم

ترين عوامل تأثيرگذار بر قدرت دفاعي کشور در و کاوش در اين خصوص جهت شناسايي مهم

راستاي تقويت و رشد عوامل کليدي، و به تبع آن تقويت قدرت ملي کشور از بديهيات و 

 باشد. و عدم توجه به اين مهم با توجه به موقعيت ژئواستراتژيکي کشور وضروريات امر مي

تنوع تهديدهاي متصور در آينده، خود منجر به ايجاد صدمه و خسارت به منافع و اقتدار ملي 

هاي گوناگون نظامي، اقتصادي، کشور و کاها امنيت ملي در دراز مدت خواهد گرديد. مؤلفه

فرهنگي، علم و فناوري بر بعد نظامي قدرت ملي تأثيرگذار -سياسي، جغرافيايي، اجتماعي

هاي مربوطه نقا و تأثير به سزايي بر تقويت در اين ميان مؤلفه سياسي و شاخص باشند، کهمي

نظامي دارند، در همين راستا تحقيق و پژوها و شناسايي عوامل سياسي کليدي -قدرت دفاعي

گذاران حوزه دفاعي و امنيتي در راستاي اتخاآ راهبرد تأثيرگذار جهت آگاهي مسئوالن و سياست

هاي دفاعي کشور بر مبناي عوامل کليدي تأثيرگذار وين دکترين و سياستدفاعي متناسب و تد
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باشد. به همين و ايجاد بازدارندگي دفاعي بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود و از ضروريات مي

 ها:رو در راستاي پاسخ به اين پرسامنظور پژوها پيا

ترين و تأثيرگذارترين عوامل از ميان عوامل سياسي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي ايران، کليدي.1

 کدامند؟

ترين هاي مهم و تأثيرگذار موجود، محتملبر مبناي عوامل سياسي کليدي و عدم قطعيت.2

 کدامند؟  1410رو در افق زماني سناريوهاي پيا

با مبنا قرار دادن نظريه بازدارندگي به عنوان چارچوب نظري تحقيق و با استفاده از مطالعه اسناد  

هاي سياسي بق علمي پيشين صورت پذيرفته مرتبط و استفاده از نظرات خبرگان، عاملو سوا

افزار آينده تأثيرگذار بر قدرت دفاعي ايران مورد شناسايي قرار گرفته، و در ادامه با استفاده از نرم

کارگيري روش تحليل ماتريس متقاطع، عوامل سياسي کليدي مؤثر تعيين مک و بهپژوهي ميک 

هاي مهم اثرگذار بر روند موضوع انتها با لحاظ عوامل کليدي بدست آمده و عدم قطعيت و در

تدوين و راهبردهاي مرتبط ارائه  1410مورد مطالعه، سناريوهاي محتمل متصور در افق زماني 

 گرديده است.

 باشد:تحقيقات پيشين صورت پذيرفته به شرح زير مي

جايگاه سياست در اقتدار ملي از ديدگاه امام  "عنوان ( در مقاله با1389محمدباقر بابائي).1

هاي اقتدار ملي را مهمترين شاخص ارزيابي توانمندي کشور دانسته و از ميان مؤلفه "علي)ع(

( در 1398احسان کاظمي).2مختلف مؤثر در تقويت اقتدار ملي اولويت را به فرهنگ داده است. 

هاي بندي مؤلفهتدار ملي ج.ا.ايران با تاکيد بر اولويتراهبردهاي سياسي تقويت اق"مقاله با عنوان

هاي راهبردهاي اقتدار ملي ايران را در وضعيت تهاجمي دانسته و مؤلفه "بعد سياسي قدرت ملي

مشروعيت سياسي، مشارکت سياسي، سرمايه اجتماعي، انسجام و وحدت ملي، اعتماد سياسي و 

( 1399سيدعباس عراقچي و همکاران).3سته است. قدرت نرم را در تقويت اقتدار ملي مهم دان

راهبرد دفاعي  "جانبه در جنگ احتمالي آيندهراهبردهاي سياسي دفاع همه"در مقاله با عنوان

کارانه دانسته و تعداد شا راهبرد مهم هاي سياسي را در وضعيت محافظهکشور بر مبناي مؤلفه

( در 1399ابوالقاسم اکبرنژاد و کريم چشک).4تدوين نموده است.   SWOTرا با استفاده از مدل 
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 "ايران اسالميامنيتي جمهوري  -هاي اثرگذار بر سياست دفاعيبندي مؤلفهاولويت"مقاله با عنوان

هاي لشکري و هاي ديني و اخالقي، تحوالت محيطي، روابط سازمانمؤلفه هايي از قبيل آموزه

هاي دفاعي کشور مؤثر نظامي را بر سياستکشوري، موقعيت کشور و سياست سازماني و بودجه 

 اند.دانسته

 . روش تحقيق2

اي و از لحاظ ماهيت و روش تلفيقي از توسعه-تحقيق از لحاظ هدف و نتيجه از نوع کاربردي

و  هاي پيمايشي)مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه(تحليلي و استفاده از روش-هاي توصيفيروش

از اسناد و منابع مرتبط)کتب، مقاالت، اينترنت( و مصاحبه و  گردآوري اطالعات استفادهابزار 

باشد. جامعه آماري شامل: خبرگان آشنا و داراي زمينه علمي مرتبط با مسائل پرسشنامه مي

رتبه نظامي داراي جايگاه مديريت راهبردي در دفاعي)شامل فرماندهان و مديران عالي-نظامي

قان شاغل در مراکز علمي و تحقيقاتي نيروهاي مسلم گران و محقمشاغل صف و ستاد و پژوها

الملل و جغرافياي سياسي دانشگاه تهران( که به منظور انتخاب هاي روابط بينو اساتيد رشته

نفر خبره  50گيري هدفمند استفاده گرديده، و حجم نمونه تعداد نفرات خبره از روش نمونه

باشد، که نخستين بار توسط فزار ميک مک ميمبناي انجام تحليل بر مبناي نرم ا باشند.مي

انديشکده تحقيقاتي در زمينه راهبردي مربوط به آينده و سازمان، توسط ميشل گودت در کشور 

طريق  عنوان يک تفکر تحليلي است که ازاين رويکرد به (.Godet,1999:58)فرانسه بوجود آمد

و با تجزيه و تحليل  . (Fauzi,2019)پردازدهاي يک مسأله ميحله راهسيستماتيک اقدام به ارائ

عنوان يک واقعيت تحت عنوان يک سامانه مورد مطالعه است در ساختاري، که در آن ساختار به

 .(Mojica,2005: 83)باشد، و عناصر آن وابستگي تنگاتنگي با يکديگر دارندارتباط مي

معلوم هاي چندگانه و ناههاي کيفي و کاوش آينددر عين حال اين روش به مالحظه متغير

که تجزيه و تحليل متغيرها و رابطه بين متغيرها به صورت  (Jiménez,2009:111)پردازدمي

مستقيم از طريق شناسايي تأثير متغيرها بر يکديگر توسط متخصصان و طبق نظر خبرگان حاصل 

عناصر)متغيرها(، و داراي سه مرحله است: شناسايي  (Putu Yudy and et al,2020:443)شودمي

 Gde Bagus and et) يتوضيم روابط بين متغيرها و آناليز و شناسايي متغيرهاي کليد
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al,2020:29.) افزار بيني آينده و بررسي کيفيت عوامل مؤثر بر يک مسأله به وسيله نرمروش پيا

ي يک سيستم هاي اصلدهد که با استفاده از ارتباط ماتريسي همه مؤلفهميک مک اين امکان را مي

سازي متغيرهاي اصلي جهت ارزيابي سيستم بررسي اين ارتباطات امکان آشکار تشريم شوند و با

  (.,Yazdanpanah Dero and et al 2018: 87)ممکن شود

 . مباني نظري و چارچوب مفهومي تحقيق3

 . نظريه بازدارندگي3-1

است که پس از جنگ جهاني دوم به الملل بازدارندگي داراي سابقه طوالني در تاريخ روابط بين

در واقع (. Ghasemi,2012:103)الملل تبديل گرديدهاي روابط بينترين نظريهيکي از مهم

ترين موضوع مطالعات عنوان مهمبازدارندگي از جمله موضوعات علمي است که در کنار جنگ به

واقعيت است که چگونه هاي موجود در اين حوزه اين باشد و از جمله پرساراهبردي مطرح مي

هاي زيادي بر واحدها خواهد شد جلوگيري ساز تحميل هزينه توان از بروز جنگ که سببمي

يکي از نظريات مبتني بر رئاليسم و  نظريهاين  (.and et al,2016:5 Esfandiari)به عمل آورد

مورد توجه گرايي، دوم و با تضعيف آرمان عمدتاً پس از جنگ جهاني گرائي است کهواقع

کننده روابط ي اصلي تبيينعنوان مؤلفهبه قدرت بهو  گرفت قرار راهبرديپردازان مسائل نظريه

مستقيم بر ميزان  ها، تأثيراين باور است که ميزان قدرت دولت کند و برکشورها تأکيد مي نبي

که  بازدارندگي اين استي اساسي در نکته (.Rahimi Roshan 2017:79,)ها داردامنيت ملي آن

 دست مشي احتمالي او درها و خطرات خطکشوري بتواند حريف را متقاعد کند که هزينه اگر

مقابل آن کشور تأمين  به حمله، بيشتر از منافع است خواهد توانست امنيت خود را در زدن

 اها و افزايانمنديويت توناي تقعجانبه به مي همهگبازدارند. (Rahimi Roshan 2017:83,)کند

نه تجاوز جهت نااميد ر گواي دفع هررد نياز بوهاي مهاي دفاعي و کسب قابليتفيترهمه ظ

رِ ثقلِ سياست دفاعيِ وان محوعنامي خارجي بهظن هايدن تهديدرکساختن دشمن و خنثي

بازدارندگي ويژگيِ لذا  (.,Ajurlu and Maghsoudi 101:2018)باشدمي ايران يالمري اسوجمه

و  هاطئهبله با توقاهاي کشور در راستاي مرفيتظدورات و قکارگيري تمامي مهب جانبههمه

 (.and et al,2017:70 Kuchaki)باشدمي دشمنان هايتهديد
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  قدرت.2-3

شناسي آن بسيار روشن نيست، منتهي در تعريف ساده از آن، قدرت توانايي تعريف قدرت و گونه

توان گفت که قدرت در واقع مي (.,Amiri 2020: 139)کنترل ديگران استانجام کارها و 

منظور ايجاد عبارتست از توانايي و استعداد فرد براي انجام کار و اعمال اراده بر افراد ديگر به

قدرت »نويسد: در تعريف قدرت مي 1ديويد جابلنسکي (.,2011Hafeznia: 228)رفتار مطلوب

توانايي يا قابليتي که به دارنده آن قوه تأثيرگذاري بر رفتار ساير بازيگران عبارتست از استطاعت، 

ها اي است که دولتقدرت مقولهدر واقع  .(Jablonsky,1997 )«بخشدرا در جهت اهدافا مي

ساز سياست و سياست ابزار  قدرت زمينه و هموارهاند ها پيوسته در پي کسب آن بودهو حکومت

قدرت محصول ترکيب  (.et al,2018:44 Yazdanpanah and)بوده استکسب قدرت 

اي و ديپلماتيک ها و عوامل متعدد و متنوع قدرت ملي است که عوامل فرهنگي، رسانهسرچشمه

ه ب (.,Mohammadi 125:2014)شوندها و عوامل قدرت محسوب مينيز جزو مجموعه مؤلفه

زيرا کشورها در  تاس توانمندي نظامي اعتقاد بسياري از کارشناسان معيار نهايي قدرت ملي

خارجي فراوان و هميشگي  ي ولها مورد تهديدهاي داخآن تبرند که در آن امنيمحيطي به سر مي

 عالمللي را به نفتواند عملکرد نظام بينرا دارد مي رترين وسايل نظاميثکشوري که مؤ .قرار دارد

 Mahmoudzadeh and et)ريف و اعمال کندتع را« بازي قواعد»تواند  خود شکل دهد يعني مي

al,2017:273) .توان در زمره سازوکارهايي دانست که همچنين تحرک نظامي و عملياتي را مي

 (.,Mossalanejad 12:2020)گذار ژئوپليتيک امنيت به قدرت را فراهم نمايدقادر خواهد بود زمينه

 ,Boyatzis and Ratti)و اقتدار ملي استلذا امروزه قدرت نظامي يکي از ابعاد اصلي قدرت ملي 

الملل و در ميان بازيگران به حدي است که چگونگي اهميت قدرت در نظام بين .(2014:824

الملل عامل تمايز بازيگران و ساختار نظام توزيع قدرت در ميان واحدها و در سطم نظام بين

 (.et al,2019:460 Jafarinia and)رودالملل به شمار ميبين

 

                                                           

1.David Jablonsky 
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 ملي . قدرت3-3

قدرت ملي به عنوان مفهومي ژئوپليتيکي يک ويژگي و صفت جمعي براي افراد يک ملت را 

زمان به عنوان يک صفت فردي در رابطه با يک کشور و يک دولت تجلي نمايد و هممنعکس مي

هاي آن شود از برآيند توانائيکند. قدرت وقتي در قالب يک جامعه يا ملت نگريسته ميپيدا مي

 شود.جامعه، قدرت عمومي و کلي آن پديدار مي

هايي که تشکيل ملتي را داده که در شکل يک کشور سازمان سياسي پيدا بنابراين مجموعه انسان

توان آيد و ميها به دست مياند داراي قدرتي مي باشند که از برآيند قواي ترکيب شده آنکرده

قدرت ملي رابطه و نسبت  .(Hafeznia,2011:251)تآن را قدرت ملي آن کشور يا ملت دانس

مستقيم و متقابل با امنيت ملي دارد. از يک سو افزايا يا کاها قدرت ملي بر کاها يا  کامالً

تواند عناصر افزايا امنيت ملي مؤثر است و از سوي ديگر تغييرات در وضع امنيت ملي مي

قدرت  .(Higher National Defense University,2008:276)قدرت ملي را تحت تأثير قرار دهد

نگريسته شود و برآيندي از  آن به ملت يا جامعه يک در که کندمي پيدا ملي هزماني جنب

موضوع سنجا  .(and et al,2017:678Vasegh )هاي مادي و معنوي آن ملت باشدتوانايي

است که به دليل عدم قطعيت  قدرت ملي کشورها از مباحث مهم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک

و سنجا متغيرهاي کيفي مانند: روحيه و خصايص ملي، کيفيت رهبري و حکومت، کيفيت 

گردد. تا جايي که پيتر تيلور معتقد مديريت سياسي، امنيت و... به صورت يک مشکل پديدار مي

ي باقي گيري قدرت ملي کشورها به صورت يک معضل در جغرافياي سياسباشد که اندازهمي

امروزه حفظ امنيت ملي هر واحد سياسي از راه . (and et al,2014:2Pishgahi fard )مانده است

اي دهنده آن ميسر است و تعامل دو سويهافزايا قدرت ملي و ايجاد توازن در عوامل تشکيل

استقرار  تر باعث دستيابي به امنيت باالتر وبين دو مفهوم قدرت و امنيت برقرار است. قدرتِ بيا

 (. 2009:49Moradian,)امنيت زمينه بسط قدرت است

 قدرت نظامي.4-3

ملي و  هايقدرت نظامي عبارت است از قدرت نيروهاي مسلم يک کشور توأم با ساير توانايي

 :192)ق اهداف امنيت مليقکارگيري اين نيروها جهت تحتوان زمامداران آن کشور در به
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Chegini,2005 .)نظامي نيرويي با هدف مشخص و براي انجام کار ويژه است  در واقع قدرت

طور به (.Sanjabi,2001:122)که در زمان مناسب براي تحصيل اهداف ملي از آن استفاده مي شود

 :172)رودآن به شمار مي ترين ابعاد قدرت و شايد آشکارترينقطع، قدرت نظامي يکي از مهم

Moradian,2009.) گذاري دفاعي ر گونه اقدامي در عرصه سياستقدرت، اساس و مبناي ه

هاي بازيگران است؛ ها منوط به سطم توانمنديگذاريباشد. دامنه و ميزان اثرگذاري سياستمي

هاي دفاعي، منابع بالفعل قدرت و گيرندگان در تدوين سياستعبارتي پشتوانه اصلي، تصميمبه

تحليل و ارزيابي قدرت  (.Zohdi,2015:104)شدباها در بسيج منابع بالقوه مينيز توانمندي آن

دفاعي و نظامي کشورها، نيازمند بررسي معيارهاي مختلف کيفي، کمي، مثبت و منفي است. و 

به دليل نقا بي همتايي که اين شاخص در تعيين اهداف و رهنامه نظامي کشورها دارد از اهميت 

سازي و استفاده از و الگوهاي نوين تصميم گيري از فنوناي برخوردار بوده و نيازمند بهرهويژه

در سياست  (.et al,2018:170 Moradian and)باشدرويکردهاي ترکيبي در مواقع ضروري مي

الملل، قدرت مؤثر و کارآمد يک دولت در نهايت تابعي از نيروهاي نظامي آن و چگونگي و بين

 (.Mirsheimer,2014:62)اشدبهاي رقيب ميمقايسه اين نيروها با نيروهاي نظامي دولت

 قدرت سياسي .5-3

باشد، به بيان ديگر ابعاد چندگانه قدرت ملي اقتدار محصول آني و مستقيم قدرت ملي مي

باشند، در اين ميان بعد سياسي قدرت ملي به عنوان يک نظام هوشمند سرچشمه قدرت ملي مي

بندي . شناسايي و اولويت(Kazemi,2019:151)اي در تقويت اقتدار ملي داردکنندهنقا تعيين

ها، نقاط قوت و ضعف اقتدار ملي هاي بعد سياسي قدرت ملي، شناسايي تهديدها، فرصتمؤلفه

اي تواند منجر به ارائه راهبردهاي سياسي جهت دستيابي به اقتدار ملي در سطوح ملي منطقهمي

هاي بعد سياسي قدرت ملي شامل: ترين مؤلفهمهم .(Kazemi,2019:154)المللي شودو بين

سرمايه اجتماعي، مشروعيت سياسي، مشارکت سياسي، انسجام ملي، اعتماد سياسي، بسيج 

ها که توجه به هر کدام از اين مؤلفه .(Kazemi,2019:164-161)باشدسياسي مردم، قدرت نرم مي

ملي و به تبع آن  مدت منجر به تقويت قدرتها در درازهاي تأثيرگذار بر آنو تقويت شاخص

 کسب اقتدار پايدار و تأمين امنيت و منافع ملي کشور خواهد گرديد.
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 پژوهيآينده .6-3

هاي بهتر در منظور اتخاآ تصميمهاي مطالعه آينده عموماً براي کمک به درک بهتر آينده بهروش

پژوهي، آيندهدر واقع (. and  et al,2018:71  Monzavi Bozorgi)اندزمان کنوني طراحي شده

ريزي و اقدام در خصوص علوم و فناوري گيري، طرحاصول و روش مطالعه و سپس تصميم

هاي مختلف بررسي هاي علمي و الگوپژوهي، تفکرات فلسفي و روشمرتبط با آينده است. آينده

نمايد. لذا، مياحتمالي را ترسيم هاي بديل و ها، آيندهو مطالعه آينده را مطرح و با استفاده از آن

 and et al,2017:92)پژوهي ابزاري براي معماري و مهندسي هوشمندانه آينده استآينده

voghofi.) ها و فنون آينده ، روشهاي آننگاري و استفاده وسيع از قابليتبا ظهور علم آينده

اي ميان حوزه پژوهيآينده (.and et al,2016:7 Minai)ريزي شده استنگاري وارد بطن برنامه

هايي از آينده ه تصاوير و بديلهايي براي ارائبرگيرنده مجموعه تالشاي است که دررشته

هاي بر پايه دانا، پژوهي فراهم کردن پاسخمقصود آينده (.and et al,2019:78 Yousefi)است

مربوط جهت هاي هاي راهبردي يا کليدي و تحليل رفتار پيشرانبر مبناي تجزيه و تحليل متغير

 .باشديابي به اين سناريوها ميه راهبردهاي الزم دستها و ارائتدوين سناريو

  پژوهش هاييافته تحليل و . تجزيه4

 هاي کلي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي. تعيين پيشران4-1

هاي سياسي تأثيرگذار بر قدرت در گام نخست به منظور شناسايي و مشخص نمودن پيشران

نفر  50نامه ميان تعداد مرور ادبيات پژوها و همچنين انجام مصاحبه و توزيع پرسادفاعي، با 

نيروي پيشران  97از خبرگان آشنا و داراي زمينه کاري و علمي مرتبط با موضوع تحقيق، تعداد 

هاي کلي تأثيرگذار بر آينده قدرت دفاعي ايران مورد شناسايي قرار گرفت. الزم به عنوان پيشران

ترين منابع و اسناد علمي مورد استفاده به منظور شناسايي نيروهاي پيشران است مهم به آکر

 باشد.( مي1مطابق جدول شماره)
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 پژوهشي استفاده شده جهت تعيين نيروهاي پيشران-ترين اسناد و منابع علميمهم (:1)جدول

R سال انتشار نويسنده عنوان اثر 

1 
أکيد ملي ج.ا.ايران با تراهبردهاي سياسي تقويت اقتدار 

 هاي بعد سياسي قدرت مليبندي مؤلفهبر اولويت
 1398 کاظمي، احسان

2 
هاي سياست و فضا در جغرافياي سازي مؤلفهشاخص

 سياسي

قادري حافظ نيا، محمدرضا، 

 ، احمدي پور، زهرامصطفي ،حاجت
1389 

3 
ايران و  اسالميهاي قدرت نرم نظام جمهوري مؤلفه

 الملل از ديد کارشناسانآن در عرصه بينهاي ظرفيت

افضلي، رسول، آکي، ياشار، دشتي، 

 محمدحسين
1397 

4 
نقا عوامل ژئوپليتيک در قدرت ملي جمهوري 

 ايران اسالمي

شهرستاني،حسن، نيرومند، مفخمي

 حيدرعلي
1398 

 1390 حافظ نيا، محمدرضا ژئوپليتيک اصول و مفاهيم 5

 1389 حافظ نيا، محمدرضا هاي سنجا(مفاهيم و روش قدرت و منافع ملي)مباني، 6

7 
نظريه پيچ تاريخي و نقا يابي مقاومت در ساختار 

 المللنظام بين
 1394 مرکز تحقيقات راهبردي دفاعي

8 
حکومت محلي يا استراتژي توزيع فضايي قدرت 

 سياسي در ايران
 1391 قاليباف، محمدباقر

9 
ژي با تأکيد بر استراتجغرافيا و استراتژي ملي ايران 

 سياسي
 1387 طاهري موسوي، معصومه

 چارچوبي تازه براي تحليل امنيت 10
بوزان، باريويور، الي، دو ويلد، 

 پاپ)ترجمه عليرضا طيب(
1392 

 

 ها. تجميع و ادغام پيشران4-2

 باشند را با هم تجميعجنس ميدر ادامه نيروهاي پيشراني که داراي اشتراک و شباهت و هم

 ( مي باشد.2عامل به شرح جدول شماره)  36نموده، که ماحصل کار احصاء تعداد 
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 هاي سياسي مؤثر بر آينده قدرت دفاعي ايرانتجميع و ادغام پيشران (:2)جدول

R عنوان عامل R عنوان عامل 

1 
خرد رهبري و مهارت و توانايي مديريتي رهبران 

 سياسي کشور
19 

ي و کشورهاي همسايه و ميزان نفوآ فرهنگگرايي ژئوکالچر با هم

 جوارايدئولوژيک در کشورهاي هم

2 
ميزان اجماع در بين نخبگان سياسي و هماهنگي 

 مداران و نظاميانميان سياست
20 

-قهميزان تعارضات سياسي با کشورهاي همجوار و قدرتمند فرامنط

 يابي عراق در آيندهاي و و قدرت

 21 ليالملهاي بينها و تنگهراهوابستگي کشور به آب 3
نوع و ساختار حکومت )شکل سياسي حکومت( و کارآمدي 

 ساختار سياسي حکومت

4 

اتحاد و انسجام ملي و يکپارچگي سرزميني در 

 هاي قومي مستقرکشور و استفاده از ظرفيت اقليت

در مناطق مرزي داراي عقبه مشترک در ماوراي 

 مرزها

22 

 وخارجي کشور  داخلي مؤثر در سياست وجود نهادهاي تأثيرگذار

کيفيت ارتباطات، ديپلماسي و روابط خارجي و تعداد متحدان 

 گذارهاي خارجي تأثيراي و ميزان روابط با قدرتجهاني و منطقه

5 

هاي امنيتي متضاد ايران و کشورهاي حوزه ديدگاه

خليج فارس و ميزان وابستگي امنيتي کشورهاي 

 غرب و آمريکاحوزه خليج فارس به 

23 

ن و کشورهاي هاي ايدئولوژيک ايراها و رقابتافزايا اختالف

 منطقه به خصوص عربستان در راستاي نفوآ و تأثير در تحوالت

 منطقه

6 

تعريف دقيق و واقعي از مناسبات غيرنظامي و 

نظامي و ميزان استفاده و بکارگيري و نفوآ بر 

 ايمنطقهبازيگران و نيروهاي نظامي غيردولتي 

24 

شور و کاي در محيط پيراموني اي و فرامنطقهتکثر بازيگران منطقه

وني هاي درون منطقه و ميزان امنيت در محيط پيرامتداوم بحران

 کشور

7 

ي معاند هاي خبرها و شبکهگسترش فعاليت رسانه

 گرايي ميانسويي و همو مخالف ايران و ايجاد هم

 خارج از کشور هاي مختلف اپوزيسيون درگروه
25 

و  تنوع و تعدد منابع مشترک با همسايگان)نفت، گاز، آب و...(

کي هاي ژئوپليتيميزان تعارض منافع در خارج از مرزها و چالا

اي هاي مرزي ميان ايران و کشورهکشور و ايجاد تنا و  اختالف

 همسايه

8 

مباني و انديشه فکري حاکميتي در کشور و حفظ 

هاي خارجي و کشورها و قدرتحرمت و دوستي 

 اتعداد پيروان ديني و ايدئولوژيک در ساير کشوره

26 

 و المللبکارگيري مناسب و مؤثر ابزار ديپلماسي و حقوق بين

اي کيفيت ديپلماسي نظامي و روابط دو و چندگانه در سطم منطقه

 رو جهاني و تنا زدايي و اعتمادسازي در ديپلماسي دفاعي کشو

9 

هاي ها و پيماننفوآ کشور در اتحاديهعضويت و 

و قدرت و اعتبار متحدين  اي و جهانيمنطقه

 اي و تعداد شرکاي راهبردياي و فرامنطقهمنطقه

 ايران

27 

 هاي نفوآ ژئوپليتيکي و نفوآ سياسي در کشورهايگسترش حوزه

ه بمنطقه و تشکيل هالل شيعي و انتقال کانون تهديد از نزديک 

 و مسافت منبع تهديد(دور)بعد مکاني 

10 

هاي آسيايي)چين و مداخله و شراکت قدرت

 وسويي ايران روسيه( در امور منطقه و اتحاد و هم

 ايروسيه برسر مناقشات و تحوالت منطقه

28 

ي توسعه و استقالل سياسي و ثبات و اقتدار سياسي داخلي و مل

اه جايگکشور و ميزان کارآيي سازمان دولت و موقعيت، پرستيژ و 

 المللي کشوربين

11 
هاي قومي مذهبي داخلي و شکافاختالفات و 

هاي ميزان مشارکت و بکارگيري اقوام و گروه
29 

و  سطم منطقه هاي مقاومت درکيفيت و ميزان روابط ايران و گروه

جايگاه شرق مديترانه در سياست خارجي ج.ا.ا )محور مقاومت، 
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هاي مديريتي ساکن در مناطق مرزي در پست

و مهاجرت مرزنشينان استاني و کشوري و تشديد 

 مرزهاشدن خالي 

مساله قدس، اقليت هاي شيعه، گروه هاي جهادي حماس و حزب 

 اهلل و ...(

12 

ن ديدگاه واحد و درک ژئوپليتيکي مشترک ميان ايرا

و کشورهاي همسايه در حل منازعات منطقه و هم 

کشورهاي  ن باهاي نفتي ايراسو بودن سياست

 خيز منطقهنفت

30 

ي آزادي سياسي در انتخاب کارگزاران حکومتي و مسئوالن اجراي

توسط شهروندان و ميزان مشارکت فعال احزاب سياسي مختلف و 

 هاي سياسيگيريمشارکت همگاني در تصميم

13 

اي و ظهور هاي منطقهتغيير و تحول در قدرت

 هاي جديد قدرت در منطقه و حاکم شدنقطب

جايگاه از آمريکا نظام چند قطبي در جهان و افول 

جديد هژمون عنوان  بهچين برتر و ظهور  هژمون

 الملليبين

31 

هاي خارجي کشور و جوار نسبت به سياستموضع کشورهاي هم

حمايت و آموزش عناصر نهضتي و تقويت محور مقاومت در 

در سطم  منطقه و بروز و گسترش تحوالت بيداري اسالمي

 کشورهاي اسالمي و منطقه

14 

استمرار سياست خارجي به شدت ضد آمريکايي 

هاي اختالف)هسته اي، حقوق بشر، ايران و زمينه

تروريسم، اسرائيل( با جامعه جهاني و وضعيت 

اي ايران در شوراي امنيت و سازمان پرونده هسته

 ملل

32 

غرب به سطم روابط سياسي و ديپلماتيک کشورهاي منطقه با 

گرايي ميان امريکا و خصوص امريکا، ايجاد و تقويت هم

 کشورهاي عرب حوزه خليج فارس و احتمال برقراري روابط ميان

اسرائيل و کشورهاي مسلمان منطقه و القاي ايران هراسي در 

 کشورهاي منطقه به خصوص حوزه خليج فارس توسط آمريکا

15 

در مناطق هاي ساکن نارضايتي نسبي اقوام و گروه

اي دولت هاي ناحيهگذاريمرزي نسبت به سياست

هاي تجزيه طلب و افزايا تحرکات گروهک

 داخلي در مناطق مرزي

33 

و  رشد و گسترش اسالم راديکال)افراط گرايي اسالمي در منطقه(

هاي تروريستي و بنيادگرا در منطقه و استمرار بستر ناامن گروه

 و گريز عراق و افغانستان در شرايط جنگ

16 

 تغيير دولت در ايران و تغيير در سياست خارجي و

 34 ياسطم و ميزان تعامل با پنج کشور اول قدرتمند دن

هاي سياسي تأثيرگذار بر روندها و تحوالت چهره

ميزان وفاداري مردم و  هاي کاريزماتيک( وسياسي)شخصيت

 احزاب سياسي به حکومت

17 

واگرايي ميان اعضاء برقراري رابطه همگرايي يا 

شوراي همکاري خليج فارس و تشکيل ناتوي 

 عربي

35 

 ميزان اختالفات ميان احزاب و نخبگان سياسي داخلي و تشديد

 اختالفات شيعه وسني ميان اقوام و مناطق مرزي

 ايران در عرصه جهانياي نفوآ رسانه توانايي قدرت نرم و 36 خصوصيات ملي و روحيه ملي 18

 بندي و تعيين ارزش عوامل. رتبه4-3

عامل به دست آمده در مرحله  36اي به منظور بررسي ارزش هر يک از نامهدر ادامه پرسا

گيري يک تا پنج)بر مبناي طيف پيشين تهيه و در اختيار خبرگان قرار گرفت که بر اساس معدل

يانگين را کسب نمودند تر از ماي کمعامل کلي، آن دسته از عوامل که نمره 36ليکرت(، از ميان 
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عامل که نمره باالتر از ميانگين را به خود اختصاص  26اهميت حذف و تعداد به عنوان عوامل کم

عامل نهايي بدست  26دادند جهت بررسي نهايي انتخاب گرديدند. و در ادامه جهت وارد کردن 

 ود. ها را کدگذاري نم( آن3بايست مطابق جدول شماره)افزار ميآمده در نرم
 کد گذاري عوامل جهت ورود در نرم افزار ميک مک (:3)جدول

R Long Label 
Short 

label 

 A خرد رهبري و مهارت و توانايي مديريتي رهبران سياسي کشور 1

 B مداران و نظامياناجماع در بين نخبگان سياسي و ميزان هماهنگي ميان سياست 2

3 
اطق مرزي داراي هاي قومي مستقر در منسرزميني و استفاده از ظرفيت اقليتاتحاد و انسجام ملي و يکپارچگي 

 C عقبه مشترک در ماوراي مرزها

4 
ارس فهاي امنيتي متضاد ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس و وابستگي امنيتي کشورهاي حوزه خليج ديدگاه

 D به غرب و آمريکا

5 
بازيگران و  نظامي و ميزان استفاده و بکارگيري و نفوآ بر تعريف دقيق و واقعي از مناسبات غيرنظامي و

 E اينيروهاي نظامي غيردولتي منطقه

6 
ان ديني و هاي خارجي و تعداد پيرومباني و انديشه فکري حاکميتي و حفظ حرمت و دوستي کشورها و قدرت

 F ايدئولوژيک در ساير کشورها

7 
اي و منطقه اي و جهاني و قدرت و اعتبار متحدينهاي منطقهها و پيمانعضويت و نفوآ کشور در اتحاديه

 G اي و تعداد شرکاي راهبردي ايرانفرامنطقه

8 
روسيه برسر  سويي ايران وهاي آسيايي)چين و روسيه( در امور منطقه و اتحاد و هممداخله و شراکت قدرت

 ايمناقشات و تحوالت منطقه
H 

9 
در مناطق  هاي ساکنداخلي و ميزان مشارکت و بکارگيري اقوام و گروه هاي قومي مذهبياختالفات و شکاف

 مرزهاشدن خالي و مهاجرت مرزنشينان هاي مديريتي استاني و کشوري و تشديد مرزي در پست

I 
 

10 
هاي جديد قدرت در منطقه و حاکم شدن نظام چند قطبي اي و ظهور قطبهاي منطقهتغيير و تحول در قدرت

 الملليبينجديد هژمون عنوان  بهچين برتر و ظهور  هژمونجايگاه از آمريکا جهان و افول در 
J 

11 
روريسم، تهاي اختالف)هسته اي، حقوق بشر، استمرار سياست خارجي به شدت ضد آمريکايي ايران و زمينه

 ت و سازمان مللامنياي ايران در شوراي اسرائيل( با جامعه جهاني و وضعيت پرونده هسته
K 

 L اطق مرزياختالفات ميان احزاب و نخبگان سياسي داخلي و تشديد اختالفات شيعه وسني ميان اقوام و من 12

 M مند دنياتغيير دولت در ايران و تغيير در سياست خارجي و سطم و ميزان تعامل با پنج کشور اول قدرت 13

 N حکومت( و کارآمدي ساختار سياسي حکومتنوع و ساختار حکومت )شکل سياسي  14

 O يابي عراق در آيندهاي و و قدرتتعارضات سياسي با کشورهاي همجوار و قدرتمند فرامنطقه 15

16 
ط خارجي و خارجي و کيفيت ارتباطات، ديپلماسي و رواب وجود نهادهاي تأثيرگذار داخلي مؤثر در سياست

 P هاي خارجي تأثيرگذارميزان روابط با قدرتاي و تعداد متحدان جهاني و منطقه
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17 
ص عربستان در راستاي هاي ايدئولوژيک ميان ايران و کشورهاي منطقه به خصوها و رقابتافزايا اختالف

 نفوآ و تأثير در تحوالت منطقه
Q 

18 
طقه و ميزان امنيت منهاي درون اي در محيط پيراموني کشور و تداوم بحراناي و فرامنطقهتکثر بازيگران منطقه

 R در محيط پيراموني کشور

19 
ط دو و چندگانه الملل و کيفيت ديپلماسي نظامي و رواببکارگيري مناسب و مؤثر ابزار ديپلماسي و حقوق بين

 S اي و جهاني و تنا زدايي و اعتمادسازي در ديپلماسي دفاعيدر سطم منطقه

20 
حوريت ايران سياسي در کشورهاي منطقه و تشکيل هالل شيعي با م هاي نفوآ ژئوپليتيکي و نفوآگسترش حوزه

 T و انتقال کانون تهديد از نزديک به دور)بعد مکاني و مسافت منبع تهديد(

21 
موقعيت،  وتوسعه و استقالل سياسي و ثبات و اقتدار سياسي داخلي و ملي و ميزان کارآيي سازمان دولت 

 U المللي کشورپرستيژ و جايگاه بين

22 
هاي مقاومت در سطم منطقه و جايگاه شرق مديترانه در سياست خارجي کيفيت و ميزان روابط ايران و گروه

 (ج.ا.ا )محور مقاومت، مساله قدس، اقليت هاي شيعه، گروه هاي جهادي حماس و حزب اهلل و ...
V 

23 
يت عناصر نهضتي و تقو هاي خارجي کشور و حمايت و آموزشجوار نسبت به سياستموضع کشورهاي هم

 طقهمحور مقاومت در منطقه و بروز و گسترش تحوالت بيداري اسالمي در سطم کشورهاي اسالمي و من
W 

24 

يت ايجاد و تقو ميزان و سطم روابط سياسي و ديپلماتيک کشورهاي منطقه با غرب به خصوص امريکا،

ل و کشورهاي احتمال برقراري روابط ميان اسرائيفارس و گرايي ميان امريکا و کشورهاي عرب حوزه خليجهم

 فارس توسط آمريکامسلمان منطقه و القاي ايران هراسي در کشورهاي منطقه به خصوص حوزه خليج

X 

25 
هاي تروريستي و بنيادگرا در منطقه و رشد و گسترش اسالم راديکال)افراط گرايي اسالمي در منطقه( و گروه

 و افغانستان در شرايط جنگ و گريزاستمرار بستر ناامن عراق 
Y 

 Z خصوصيات ملي و روحيه ملي 26

با کمک خبرگان امتيازاتي در بازه صفر تا سه به  26×26سپس در ادامه با تشکيل يک ماتريس 

افزار مطابق جدول شود. که بر اساس خروجي اوليه نرمميزان اثرگذاري عوامل بر يکديگر داده مي

است که اين رقم نشان دهنده  %34319/93پرشدگي ماتريس به تقريب ( ميزان 4شماره)

 باشد. تأثيرگذاري باالي عوامل بر يکديگر مي
 هاي ورودي ماتريسآمار داده(: 4)جدول

هاي آماري اقدام به افزار با استفاده از شاخص( نرم5الزم به آکر است مطابق جدول شماره)

)با توجه اينمايد و در پژوها انجام شده با چهار بار چرخا دادهمحاسبه پايداري سيستم مي

ابعاد 

 ماتريس

تعداد 

 تكرار

تعداد 

 صفرها

تعداد 

 هايک

تعداد 

 دوها

تعداد 

 هاسه
 جمع

درجه 

 پرشدگي

26 4 45 299 271 61 631 34319/93% 
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 %100پايداري افزار پيشنهاد شده(، تأثيرات مستقيم از مطلوبيت و ها توسط نرمبه تعداد پيشران

 باشد.هاي آن مينامه و پاسخدهنده روايي و پايايي باالي پرسامند است که نشانبهره

 ميزان پايداري تأثيرات مستقيم (:5)جدول

 

 

 

 

 

باشد. با توجه به تحليل موجود از نمودار ( مي1شکل)نمودار اثرگذاري و اثرپذيري عوامل مطابق 

به عنوان متغيرهاي ريسک)عوامل کليدي(  A ،J ،K ،Gفوق و محل قرارگيري عوامل، چهار عامل 

شوند. به اين معني که چون عوامل بر سيستم اثرگذاري بااليي دارند و در عين حال ما شناخته مي

پذيرند، به عنوان عوامل کليدي مؤثر بر قدرت دفاعي شناخته به ميزان زيادي از سيستم اثر مي

باشد. ( مي3( و)2هاي)نمودارهاي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم عوامل، مطابق شکل شوند.مي

دهنده روابط متغيرها و چگونگي اثرگذاري آنها بر همديگر است. اين نمودار اثرگذاري نشان

گردد. به اين صورت که خطوط قرمز چين ترسيم ميطهنمودار در قالب خطوط قرمز، آبي و نق

تر بوده و خطوط آبي با مقدار عددي با مقدار عددي سه با توجه به شدت اثرگذاري بيشتر ضخيم

چين دهد. خطوطي که به صورت نقطهدو با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط را نشان مي

امل بر يکديگر بوده و با مقدار عددي است بيانگر وجود اثرگذاري ضعيف عو نمايا داده شده

است. انتهاي هر بردار بيانگر جهت اثرگذاري عامل است. تعداد بردارهايي که  يک مشخص شده

شوند نشان دهنده ميزان اثرپذيري و اثرگذاري عامل مذکور به يک عامل وارد و يا از آن خارج مي

مستقيم بيشتر به صورت مستقيم و غير هميت عواملبوده و اين تعداد هرچه بيشتر باشد ميزان ا

، Aشود تاثيرگذاري و تاثيرپذيري چهار عامل ( مشاهده مي3( و )2است. همانطور که در شکل )

J ،K ،G  .به صورت مستقيم و غيرمستقيم از ساير عوامل بيشتر است 

 تكرار تأثيرگذاري تأثيرپذيري

99% 97% 1 

98% 100% 2 

100% 100% 3 

100% 100% 4 
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 يكديگرعوامل بر  يممستق يريو اثرپذ ينمودار اثرگذار(: 1)شكل

 يممستق يراتنمودار تأث(: 2)شكل
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 يرمستقيمغ يراتنمودار تأث(: 3)شكل

 رو. تدوين سناريوهاي پيش4-4

اقدام به تدوين چارچوب و منطق سناريوها بر مبناي انتخاب و تعيين  GBN 1در انتها طبق الگوي 

گردد، در همين راستا دو عدم قطعيت داراي بيشترين دو عدم قطعيت کليدي)بحراني( مي

ذيري بر روندهاي آينده موضوع مورد مطالعه، طبق خروجي نمودار اثرگذاري و اثرپاثرگذاري 

خرد رهبري و مهارت .1( با عنوان: 4)شکل 2( و دياگرام تأثير1مستقيم عوامل بر يکديگر)شکل

هاي ها و پيمانعضويت و نفوآ کشور در اتحاديه.2و توانايي مديريتي رهبران سياسي کشور

اي و تعداد شرکاي اي و فرامنطقهقدرت و اعتبار متحدين منطقهاي و جهاني و منطقه

 گردند.راهبردي)کشورهاي قدرتمند( ايران انتخاب مي

                                                           

1.Global Business Network 

2.Influence Diagram 
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بر مبناي دو عدم قطعيت کليدي به دست آمده، چارچوب سناريوهاي کلي پيا رو مطابق شکل  

سياسي، ب(انسداد گيرد: الف(توسعه اي( قرار مي( در چهار وضعيت )بر اساس عناوين استعاره5)

 سياسي، ج( انزواي سياسي و د(ريسک سياسي.
 هاي کليديدياگرام تأثير عدم قطعيت (:4)شكل

 
 الف( سناريوي توسعه سياسي

زمان برقراري اين سناريو متأثر از خرد، بينا و توان مديريتي باالي رهبري سياسي کشور و هم

گيري باشد، در اين وضعيت با تصميماي ميفرامنطقهروابط دو و چندجانبه با کشورهاي منطقه و 

هاي محيطي به دقت و هوشمندانه رصد شده و شرايط محيط خارجي مناسب، خردمندانه، فرصت

اي و جهاني گرديده و متعاقب آن هاي منطقهها و پيمانمنجر به عضويت کشور در اتحاديه

لي کشور فراهم خواهد شد و نوعي رابطه موجبات ارتقاء قدرت سياسي و تأمين منافع و امنيت م

برد سياسي بر روابط في مابين حاکم خواهد شد. بديهي است تحقق اين سناريو به عنوان -برد

سناريوي مطلوب و با هدف ارتقاء وضعيت و جايگاه سياسي کشور و متعاقب آن تقويت قدرت 

ه به شرايط محيط خارجي بوده باشد. به طور قطع تحقق اين سناريو بسيار وابستدفاعي مدنظر مي

که در همين رابطه يکي از عوامل تأثيرگذار و تعيين کننده شرايط و بستر محيط خارج، نوع 

باشد که قابليت تأثير کار( مستقر در اياالت متحده در ده سال آينده ميمحافظه-دولت)دموکرات
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هاي اروپايي و کشورهاي سياسي قدرت-بسيار باال بر نحوه تعامل، همراهي و همکاري اقتصادي

فارس با ايران و همچنين تحوالت منطقه غرب آسيا و به تبع آن عضويت و عرب منطقه خليج

 اي و جهاني را دارد.هاي منطقهها و پيماننفوآ ايران در اتحاديه
 ب( سناريوي انسداد سياسي

د روابط چندگانه رغم درک و بينا باالي رهبري سياسي و حاکميت به ايجادر اين وضعيت علي

اي و جهاني، عواملي از قبيل مداخله خارجي، حاکم بودن گرايي منطقهو حرکت به سمت هم

ها، قدرت پايين ديپلماسي و... منجر به ايجاد تضاد ديدگاه ايدئولوژي خاص، تفاوت در گفتمان

د سياسي اي گرديده و در نهايت حالت انسدااي و فرامنطقههاي منطقهبا همسايگان و قدرت

حاکم خواهد شد. بديهي است شرايط حال حاضر کشور در اين وضعيت)انسداد سياسي( قرار 

دارد. در اين وضعيت عامل مهم و تأثيرگذار به منظور تغيير شرايط و خروج از حالت انسداد، 

هاي نيابتي تغيير ديپلماسي کشور از نفوآ نظامي)در کشورهاي محور مقاومت از طريق گروه

بايست در مرحله نخست باشد. در همين راستا مياي ميو نظامي(به ديپلماسي صلم منطقهسياسي 

فارس و در مرحله اقتصادي با کشورهاي همسايه و منطقه خليج-هاي تجاريسياست همکاري

ي با کشورهاي عرب منطقه گرايزدايي و افزايا همهاي سياسي با هدف تنادوم تشکيل اتحاديه

دستور کار سياست خارجي کشور قرار گيرد. و در صورت عدم کاربست  سازي درو اعتماد

نظامي -ديپلماسي صلم از جانب ايران، با تحکيم و ادامه روند فعلي گسترش روابط سياسي

فارس با اسرائيل، احتمال تشکيل پيمان نظامي کشورهاي عرب کشورهاي عرب حوزه خليج

هاي نيابتي مورد حمايت له با نفوآ ايران و گروهمنطقه با محوريت امريکا و اسرائيل جهت مقاب

 باشد.بيني ميايران در منطقه قابل تصور و پيا
 ج( سناريوي انزواي سياسي

باشد که در اين حالت توانايي رهبري و هدايت سياسي بدترين وضعيت و سناريوي متصور مي

در کنار شرايط نامساعد ضعيف در داخل و نبود درک، انگيزه و تصميم در رده حاکميتي کالن 

اي منجر به اي و فرامنطقههاي منطقهمحيط خارج جهت برقراري تعامل و همکاري با قدرت

ايجاد انزواي ژئوپليتيکي و کاها قدرت سياسي و در نهايت ضمن تضعيف قدرت دفاعي 
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احتمال وقوع درگيري نظامي و تهديد عليه تماميت ارضي کشور متصور خواهد بود. در اين 

ضعيت عامل مهم و تأثيرگذار بر روند و تحوالت، ميزان پايبندي ايران به تعهدات برجامي)توافق و

اي( و يا خروج از برجام اي بر صنايع هستهالمللي هستهو ميزان همکاري و نظارت با آژانس بين

ت متصور باشد، که در بدترين حالاي ايران ميو توافقات مرتبط با آن و امنيتي شدن پرونده هسته

هاي بزرگ غربي و منجر به تداوم ناپايداري در محيط امنيتي منطقه و تشکيل ائتالف قدرت

هاي گسترده فلج کننده اقتصادي و در نهايت حمله نظامي اعراب منطقه و اعمال فشارها و تحريم

 باشد.هاي حساس کشور ميبه مراکز و تأسيسات اتمي و زيرساخت
 د( سناريوي ريسک سياسي

رغم مساعد بودن شرايط و رويدادهاي محيط خارجي در راستاي برقراري اين وضعيت علي در

الملل، انديشه و خرد حاکميت سياسي تمايلي به برقراري ارتباط و ارتباط و تعامل با محيط بين

همکاري نداشته و هرآن امکان گسست در روابط برقرار شده و قرارگيري در وضعيت انزواي 

رد. و اين شرايط بسته به طرز تفکر و انديشه حاکميتي خواهد داشت، در صورت سياسي وجود دا

هاي تغيير مثبت باعث قرارگيري در وضعيت توسعه سياسي و برعکس عدم تغيير در نگرش

حاکم و تداوم تصميمات غيرمعقول، احتمال ورود به وضعيت انزواي سياسي را به همراه خواهد 

دي تأثيرگذار، توجه به استحکام ساخت دروني نظام بر پايه داشت. در اين وضعيت عامل کلي

افزايا ميزان مشارکت مدني و سياسي جامعه و به تبع آن انتخاب حاکميت سياسي کارآمد و 

اليق در کشور بر مبناي اراده و خواست و نظر جامعه به منظور اعمال اصالحات گسترده سياسي 

باشد. و در صورت عدم اعمال تغييرات سياسي مي و اتخاآ تصميمات کالن منطقي و هوشمندانه

گيري کالن به مرور منجر به داخلي و اتخاآ تصميمات هوشمندانه در رده هاي مديريتي تصميم

 از بين رفتن انگيزه و شرايط مساعد خارجي و قرار گرفتن در وضعيت منفي خواهد گرديد.
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 روچارچوب سناريوهاي کلي پيش (:5)شكل

 
 پيشنهادها و گيرينتيجه. 5

پيشران کلي مؤثر و تجميع نهايي  97هاي مطرح شده در ابتداي تحقيق از ميان با توجه به سوال

عامل  12مک تعداد افزار ميکدست آمده و نتايج حاصل از خروجي نرمعامل نهايي به 26ها و آن

 عامل کليدي: 4داراي نقا تأثيرگذار و 

 توانايي مديريتي رهبران سياسي کشورخرد رهبري و مهارت و .1

اي و جهاني و قدرت و اعتبار متحدين هاي منطقهها و پيمانعضويت و نفوآ کشور در اتحاديه.2

 .اي و تعداد شرکاي راهبردي)کشورهاي قدرتمند( ايراناي و فرامنطقهمنطقه

قه و حاکم شدن هاي جديد قدرت در منطاي و ظهور قطبهاي منطقهتغيير و تحول در قدرت.3

هژمون عنوان  بهچين برتر و ظهور  هژمونجايگاه از آمريکا نظام چند قطبي در جهان و افول 

 .الملليبينجديد 

اي، حقوق هاي اختالف)هستهآمريکايي ايران و زمينهاستمرار سياست خارجي به شدت ضد.4

اي ايران در شوراي امنيت و هسته بشر، تروريسم، اسرائيل( با جامعه جهاني و وضعيت پرونده

 .سازمان ملل
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ترين عوامل سياسي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي ايران مورد شناسايي ترين و کليديبه عنوان مهم

رو هاي پياقرار گرفتند. همچنين بر اساس عوامل کليدي بدست آمده و لحاظ عدم قطعيت

مورد شناسايي قرار گرفت، که سناريوي چهار سناريوي: توسعه، انسداد، انزوا و ريسک سياسي 

آل و مطلوب کشور به منظور کسب قدرت دفاعي برتر، قرارگيري در وضعيت توسعه سياسي ايده

 باشد.مي

 هاييکشوربوده و ها تعامل اصلي بقاي کشورها و دول ،قدرتاز آنجا که  بر اساس نتايج تحقيق،

 ءحيات، بقا قادر خواهند بود خود نمايندقدرت مؤثر بر هاي مؤلفهو توسعه  تبه تقوي اقدام که

قدرت تأمين و تضمين نمايند، که در اين ميان  المللفضاي آنارشيک بين را در خود تو پيشرف

و تأکيدي که بر نقا و تأثير آن بر تقويت  با اهميت ترين بعد قدرت مليبه عنوان مهم نظامي

ملي وجود دارد همواره مورد تأکيد بوده، لذا  قدرت ملي و به تبع آن تأمين امنيت ملي و منافع

بايست در تدوين راهبردهاي نظامي و عوامل سياسي کليدي بدست آمده از نتايج تحقيق مي

دفاعي کشور لحاظ و مورد توجه قرار گيرند. همچنين بر اساس چارچوب نظري تحقيق، از 

توانست  هاي وقت،ان قدرتمي قطبي و رقابتزمان نظام دوبازدارندگي در  نظريهجا که آن

، و داراي جلوگيري نمايدو رويارويي مستقيم دو ابرقدرت اي موفق از بروز جنگ عنوان تجربهبه

پايان جنگ سرد و  پس از سابقه تاريخي مثبت در تنظيم روابط راهبردي ميان قدرتها بوده، و

اي و شکل منطقه کردهحفظ  المللمناسبات بين ههنوز جايگاه خود را در عرص برخالف تصور

هاي تسليحاتي و رقابتايران  پيرامون امنيتي هايتهديد از طرفي تنوعاست.  به خود گرفته

گسترده در ميان کشورهاي منطقه ضرورت کاربست نظريه بازدارندگي را در دکترين دفاعي 

جا که بازدارندگي ارتباط و پيوند مستقيمي با عنصر قدرت نمايد. از آنناپذير ميکشور اجتناب

هاي قرآن و ، همچنين بر اساس آموزهي قدرت نظامي استدر حوزه آن ي تمرکزنقطهداشته و 

است،  اسالم که لزوم داشتن آمادگي دفاعي در برابر دشمنان را گوشزد و مورد تأکيد قرار داده

منظور ايجاد بازدارندگي دفاعي و تأمين منافع و امنيت بهلزوم تقويت بنيه و توان نظامي کشور 

ملي کشور از ضروريات مي باشد. بنابراين چهار عامل سياسي کليدي تأثيرگذار بر قدرت دفاعي 

منظور بايست از سوي مسئوالن و فرماندهان نظامي در تدوين راهبردهاي نظامي بهکشور مي
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از طرفي بر اساس عوامل يدار در کشور لحاظ گردند. ايجاد بازدارندگي مؤثر و حصول امنيت پا

چه مشهود است، در حال حاضر کليدي به دست آمده و سناريوهاي متصور تدوين گرديده، آن

کشور در وضعيت انسداد سياسي قرار گرفته است که تداوم اين شرايط خود منجر به کاها 

ور در راستاي دستيابي به سناريوي توان و قدرت دفاعي کشور در آينده خواهد شد به همين منظ

دفاعي کشور -مطلوب و قرارگيري در وضعيت توسعه سياسي و به تبع آن ارتقاء قدرت نظامي

هاي ملي کشور، راهبردهاي زير به منظور تقويت بعد سياسي قدرت ملي و تأمين منافع و ارزش

 گردد:کشور و به تبع آن ارتقاء بنيه و توان قدرت دفاعي ارائه مي

هاي مختلف از سوي هاي سياسي با گراياپذيرش گسترش و فعاليت احزاب و گروه .1

بيني در جامعه و افزايا ميزان مشارکت سياسي حاکميت در راستاي ايجاد جو اعتماد و خوش

 مردم و در نهايت ارتقاء توان مديريتي کشور. 

و عضويت و نفوآ  الملليو بين ايهاي منطقهبا نهادها و سازمان تعامالت و ارتباطاتگسترش  .2

سازي فشارهاي سياسي ونگاه اي و جهاني با هدف خنثيهاي منطقهها و پيمانکشور در اتحاديه

فارس( و افزايا اعتبار، جايگاه منفي امنيتي کشورهاي همسايه)به خصوص اعراب حوزه خليج

 اي کشور متناسب با شأن و منزلت جامعه ايراني.و قدرت منطقه

سازي، تعامل، همکاري و گسترش روابط با کشورهاي مسلمان همسايه و منطقه با اعتماد. 3

گرايي و وحدت ميان جوامع آميز و تحقق همهدف کاها تنا، عمق بخشي راهبردي مسالمت

 مسلمان منطقه.

امريکايي وايجاد شفافيت در موارد و هاي ضدهاي کالن خارجي و نگرشتغيير در سياست .4

، حقوق بشر و...( از طريق ايهاي غربي)پرونده هستهاساسي تشديد اختالف با قدرت هايزمينه

سازي و شفافيت در سياست دستگاه ديپلماسي کشور و کاربست ديپلماسي هوشمندانه، با اعتماد

 هدف تأمين منافع ملي.
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 . پيشنهاد 5-1

 . پيشنهادهاي اجرايي5-1-1

سياسي؛  رهبريخرد اقتدار فرماندهي و  تکيه بر با نيروهاي مسلم افزايا توان بازدارندگي. 1

. 3اي؛ منظور تأثيرگذاري بر تحوالت نظامي منطقهريزي مسئوالن و فرماندهان نظامي به. برنامه2

.  تقويت عوامل کليدي 4؛ دفاعيتوليدات اتکايي و خودکفايي  خودمنظور ريزي و تالش بهبرنامه

هاي نامهو تفاهم انعقاد پيمان. 5به عنوان کانون اصلي تقويت اقتدار ملي؛ بعد سياسي قدرت ملي 

ايجاد  منظورمند جهاني بهقدرتساير کشورهاي کشورهاي منطقه و با  ، سياسينظامي مشترک

راهبردي و نفوآ عمق  . دور نمودن منابع تهديد نظامي از طريق گسترش6خطر؛ کم محيط امنيتي 

. 8. توسعه و افزايا توان موشکي کشور؛ 7به خصوص شرق مديترانه؛  کشور در ساير مناطق

اجتماعي در مناسبات سياسي به منظور تقويت مشروعيت -افزايا مشارکت گروه هاي سياسي

 هاي جديد و در حال ظهور قدرت جهاني.. تالش به منظور برقراري روابط با قطب9سياسي؛ 
 . پيشنهاد پژوهشي5-1-2

هاي آتي ضمن با توجه به عوامل کليدي بدست آمده در اين تحقيق، در پژوهاگردد پيشنهاد مي

هاي مؤثر در هر چهار عامل کليدي به صورت جداگانه و با استفاده از ها و متغيراحصاء شاخص

 افزار سناريونويسي ويزارد سناريوهاي محتمل آينده قدرت دفاعي ايران تدوين گردد.نرم

 . قدرداني 6

ز تمامي اساتيد، نظاميان و پژوهشگراني که با صرف وقت گرانقدر خود، نويسندگان نويسندگان ا

قدر که با ارائه اري رسانيده و همچنين داوران گرانهاي مربوط يمقاله را در امر تکميل پرسشنامه

نقطه نظرات علمي و پيشنهادهاي اصالحي خود، موجبات غناي علمي تحقيق را فراهم نمودند 

 .دارند کمال تشکر را
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